
Verslag PCOB contactmiddag woensdag 12 oktober 2022. 
Lezing door Fem en Dirk Knopper over "MAF" - dit staat voor  Mission Aviaton Fellowship. 

 
2e voorzitter Aafke Ravensbergen opent de middag en heet de vele aanwezigen hartelijk 
welkom, in het bijzonder Fem en Dirk Knopper uit Zeewolde, die ons deze middag uitgebreid 
gaan informeren over MAF, dat staat voor "Mission Aviation Fellowship". 
Na het zingen van "Roept uit aan alle stranden" en de eerste pauze krijgt Dirk Knopper het 
woord en hij vertelt over de MAF organisatie, ondersteund met beelden op de beamer.  
MAF beschikt over 132 kleine vliegtuigen en kunnen daarmee op plaatsen komen die anders 
niet of heel moeilijk bereikbaar zijn. De vier pijlers van MAF zijn: ontwikkelingshulp, 
noodhulp bij rampen, zending/ evangelisatie en medische hulp. MAF vliegt voor meer dan 
2.000 kerken en hulporganisaties. 

Dirk: "Wij geloven dat iedereen bereikt moet worden met Gods Liefde". Hij noemt Mattheüs 
28, het zendingsbevel. Ze vliegen met hun vliegtuigen in 26 landen, per jaar meer dan 56.000 
vluchten, naar ruim 1.400 bestemmingen in jungles, bergen, woestijnen en op eilanden. 
Mensen in nood komen in contact met mensen die hulp kunnen verlenen. Bijbels gaan naar 
volken die uitzien naar een Bijbel in hun eigen taal. Ze vliegen over moerassen, bergen en 
oorlogsgebieden. God brengt hoop, waar geen hoop meer is! Hij laat verschillende filmpjes 
zien die duidelijk maken dat deze hulp erg hard nodig is. Je wordt minimaal 5 jaar 
uitgezonden, gebed is de motor voor MAF. Door Gods genade en de vele giften die 
wereldwijd en ook in Nederland zijn/ worden ingezameld komt er D.V. in 2023 een hangaar 
klaar voor gebruik in Suriname. 

Aafke bedankt onze gasten met bloemen en een gift voor MAF, voor hun indrukwekkende 
en enthousiaste manier waarop zij over MAF hebben gesproken! 
Marieke sluit de middag af. Ze heeft een prachtig gedicht over: "Ode aan de vrijwilligers", 
heel toepasselijk voor het werk van MAF. Daarna gaat zij ons voor in gebed. Zij wenst 
Iedereen wel thuis en tot ziens op woensdag 9 november, de volgende contactmiddag over 
het werk van Herberg Welgelegen in Valkenburg. 
 
 


